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Editor’s Note

การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในทุกมิติ มีความส�ำคัญมากส�ำหรับการตัดสินใจในการลงทุน โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานสากล
มีความถูกต้อง และทันสมัย จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักส�ำคัญของประเทศไทยที่จัดท�ำเครื่องชี้วัดดัชนีราคาและดัชนีเศรษฐกิจการค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
น�ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
วารสาร สนค.ฉบับนี้ มี 2 เรื่องราวเกี่ยวกับความส�ำคัญในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจด้านค่าครองชีพ และด้านการก่อสร้าง มาฝากในคอลัมน์
Special Talk พร้อมเจาะลึกลงไปในรายละเอียดแบบครบถ้วนทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558
และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2553 ในคอลัมน์ Special Report ซึ่งปัจจุบันประชากรไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ค่าครองชีพและ
ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนเพิ่มตามไปด้วย เช่นเดียวกันกับความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้น ค่าแรงงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีการขยับตัวสูงขึ้นตาม
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ และการน�ำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยมาใช้ก็มีผลต่อต้นทุน
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของโลกในยุคปัจจุบนั และการน�ำพาประเทศไทยไปสูย่ คุ 4.0 นัน้ จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยข้อมูลสถิตติ า่ งๆ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือการพัฒนาเครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ทีพ่ ร้อมให้ทงั้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้นำ� ข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน
ในโครงการต่างๆ ได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
										กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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› ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้รว่ มกับ Grow Asia ซึง่ เป็นหน่วยงานภายใต้

World Economic Forum (WEF) จัดการประชุม Partnership for Agricultural Trade and Inclusive
Growth : Business Consultation Meeting on Innovation Commercialization ระหว่างวันที่
21 - 22 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา
โดยเมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติ
เป็นเจ้าภาพในงานเลีย้ งรับรองอาหารค�ำ่ (Welcome Dinner) แขกทีเ่ ข้าร่วมการประชุม และในวันที่
22 กุมภาพันธ์ นายวินจิ ฉัย แจ่มแจ้ง ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมฯ
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆ จากต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ อาทิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะท�ำงาน
สานพลังประชารัฐด้านการเกษตรสมัยใหม่ ผูแ้ ทนธุรกิจ SMEs ไทยด้านนวัตกรรมอาหาร เครือ่ งส�ำอาง
และสมุนไพร รวมทัง้ บริษทั รายใหญ่ของไทยและต่างชาติ อาทิ Nestle, DuPong และDSM ตลอดจน
เครือข่ายนักวิชาการและ NGOs อาทิ IRRI และ Asian Farmers Association โดยในการประชุมได้มี
การแลกเปลีย่ นความเห็นเกีย่ วกับแนวทางในการยกระดับการค้าข้าวไทยไปสูต่ ลาดสินค้าคุณภาพและ
นวัตกรรม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ท�ำให้ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติเล็งเห็นลู่ทางและโอกาส
ในการพัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ตรงกับแนวโน้มความต้องการของโลก
รวมทัง้ เป็นการแลกเปลีย่ นความเห็นเกีย่ วกับบทบาทของภาคีทเี่ กีย่ วข้องด้วย ซึง่ จะเป็นการวางพืน้ ฐาน
ในการสร้างหุน้ ส่วนการผลิตและพันธมิตรทางการค้าในสินค้าเกษตรมูลค่าเพิม่ สูต่ า่ งประเทศต่อไป
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โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ความส�ำคัญในการพัฒนาเครือ
่ งชีว้ ด
ั เศรษฐกิจ
ด้านค่าครองชีพ และด้านการก่อสร้าง

นับเป็นเวลาเกือบ 80 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2481 ทีห่ น่วยงานแรก คือ กองวิชาการ
และสถิติ ซึง่ ปัจจุบนั คือ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มบี ทบาทจัดท�ำรวบรวมสถิตริ าคา
มีการพัฒนาปรับปรุงจัดท�ำเครือ่ งมือชีว้ ดั ภาวะเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีราคาและ
ดั ช นี เ ศรษฐกิ จ โดยยึ ด หลั ก วิ ช าการและมี ก ารพั ฒ นาจนก้ า วสู ่ ค วามเป็ น
มาตรฐานสากล มีความทันสมัย ถูกต้อง ตรงตามหลักดัชนีและสถิติที่ก�ำหนด
โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF ) ตามโครงการ ROSC (Reports on the
Observance of Standards and Codes) ซึง่ ต้องมีการประเมินคุณภาพของ
ข้อมูลของประเทศสมาชิก ในการเผยแพร่ขอ้ มูลสถิตติ า่ งๆ ตามหลักปฏิบตั ทิ เี่ ป็น
มาตรฐานสากล รวมทัง้ กระบวนงานการจัดท�ำข้อมูลดัชนีตา่ งๆ ทีผ่ า่ นการประเมิน
ด้านความครอบคลุมและความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจตาม
มาตรฐาน SDDS (Special Data Dissemination Standard) ตัง้ แต่ปี 2543
ด้วยบทบาทหน้าที่ และเป็นหน่วยงานหลักส�ำคัญของประเทศไทยทีจ่ ดั ท�ำ
เครือ่ งชีว้ ดั ดัชนีราคาและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ในปี 2560 กองสารสนเทศและ
ดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้มีพัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือชี้วัดเศรษฐกิจที่สำ� คัญ
2 ตั ว ชี้ วั ด คื อ ตั ว ชี้ วั ด แรก วั ด ภาวะค่ า ครองชี พ ของประชาชนและ
อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย โดยการปรับปรุงน�้ำหนักและเปลี่ยนปีฐาน
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จากปีฐาน 2554 เป็นปีฐาน 2558 ตัวชี้วัดที่สอง
วัดภาวะการก่อสร้างทีม่ คี วามส�ำคัญต่อทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชาชนและอุตสาหกรรม
ภาคการก่อสร้างของประเทศ ได้มีการปรับปรุงน�้ำหนักและเปลี่ยนปีฐานดัชนี
ราคาวัสดุกอ่ สร้าง จากปีฐาน 2548 เป็นปีฐาน 2553 ซึง่ เครือ่ งมือชีว้ ดั เศรษฐกิจ
การค้าทั้งสองด้านนี้ให้ความส�ำคัญด้านราคาขายปลีกและราคาวัสดุก่อสร้าง
ทีม่ ผี ลต่อการครองชีพของประชาชน และภาคการก่อสร้างด้านอสังหาริมทรัพย์
ซึง่ ล้วนแต่มคี วามส�ำคัญและประโยชน์ตอ่ ภาครัฐและเอกชนในการน�ำไปใช้วเิ คราะห์
และวางแผนก�ำหนดนโยบายต่างๆ ของประเทศ
ความส�ำคัญในการพัฒนาดัชนีราคาผูบ้ ริโภค โดยการปรับปรุงน�ำ้ หนัก
และเปลีย่ นปีฐานดัชนีราคาผูบ้ ริโภค จากปีฐาน 2554 เป็นปีฐาน 2558 ครัง้ นี้
เป็นครัง้ ที่ 10 นับตัง้ แต่เริม่ มีการจัดท�ำเครือ่ งมือชีว้ ดั ด้านราคาขายปลีกเป็นดัชนี
ค่าครองชีพ ในปี 2491 จากนัน้ ในปี 2505 ได้ปรับปรุงพัฒนาวัดค่าใช้จา่ ยของ
ครัวเรือนเป็นดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทีส่ ะท้อนค่าครองชีพของประชาชนและเงินเฟ้อ
ของประเทศ
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของโลกทัง้ โลกาภิวตั น์ และการก้าวสูป่ ระเทศไทย 4.0
ท�ำให้เกิดพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นและ
เศรษฐกิจทีม่ คี วามผันผวนตลอดเวลา จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
ตัวชี้วัดเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน การปรับปรุงน�้ำหนัก
และเปลี่ยนปีฐานดัชนีราคาผู้บริโภค จากปีฐาน 2554 เป็นปีฐาน 2558
โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้จัดท�ำทุก 4 ปี โดยน�ำข้อมูล
การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ทัง้ ข้อมูลด้านรายได้นำ� มาปรับปรุงกรอบครัวเรือนดัชนีราคาผูบ้ ริโภค และข้อมูล
ด้านค่าใช้จ่ายน�ำมาปรับปรุงการจัดท�ำน�้ำหนักรายการสินค้าในตระกร้าดัชนี
ราคาผู้บริโภคสะท้อนการใช้จ่ายให้มีความทันสมัยในปัจจุบัน และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านมติเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาการจัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจการค้าซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของข้อมูลดังกล่าว

ความส�ำคัญในการพัฒนาดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง โดยการปรับปรุงน�ำ้ หนัก
และเปลีย่ นปีฐาน จากปีฐาน 2548 เป็นปีฐาน 2553 ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ 5 นับตัง้ แต่
เริม่ มีการจัดท�ำในปี พ.ศ. 2525 โดยใช้มลู ค่าการจ�ำหน่ายของสินค้านัน้ ๆ มาถ่วงน�ำ้ หนัก
และก�ำหนดให้ปีฐาน 2519 = 100 ต่อมาปี 2533 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จดั ท�ำและเผยแพร่ตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตของปี 2528 เป็นครัง้ แรก กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
จึงได้ปรับปรุงการจัดท�ำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง โดยน�ำข้อมูลจากตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิต (Input – Output Table of Thailand : I/O Table)
มาจัดท�ำน�ำ้ หนักตัง้ แต่ปี 2533 เป็นต้นมา
การพัฒนาปรับปรุงในการเปลีย่ นปีฐานของการจัดท�ำดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง
สอดคล้องกับวิธกี ารก่อสร้างสมัยใหม่ทนี่ ำ� หลักวิชาการก่อสร้าง ควบคูไ่ ปกับการน�ำ
เทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนารูปแบบและวิธกี าร ท�ำให้มกี ารเปลีย่ นแปลงของสินค้า
ชนิดใหม่ทที่ ดแทนสินค้าชนิดเดิม ตลอดจนสัดส่วนการใช้วสั ดุกอ่ สร้างในโครงการ
ก่อสร้างรูปแบบใหม่ เช่น งานอาคารทีม่ คี วามสูง จ�ำนวนชัน้ และพืน้ ทีใ่ ช้สอยมากขึน้
งานทางรูปแบบใหม่ทมี่ กี ารยกระดับเหนือพืน้ ดิน ตลอดจนโครงการรถไฟรางคู่
งานดินที่มีการเจาะอุโมงค์ งานชลประทานที่ขยายตัวมากเพื่อแก้ไขปัญหาภัย
จากธรรมชาติ ภัยแล้ง และน�ำ้ ท่วม งานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ซงึ่ ใช้เงินลงทุน
มหาศาล งานขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งเติบโตจากอดีตหลายเท่าตัว
โครงการเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่าการใช้วสั ดุกอ่ สร้างชนิดต่างๆ มีสดั ส่วนทีเ่ ปลีย่ นไป
จากเดิม ซึ่งค่าดัชนีที่ประมวลผลได้ในแต่ละเดือนจะชี้น�ำแนวทางการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจได้ชดั เจนและสอดคล้องกับปัจจุบนั มากขึน้
ผลจากการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้าง โดยให้ความส�ำคัญด้านความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของวิธีการ
จัดท�ำโครงสร้าง โดยรวมในรูปของแนวคิดและค�ำนิยามตามขอบเขตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีคุณภาพความถูกต้อง และทันสมัย สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ
ในการวางนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชน อีกทัง้ การตัดสินใจลงทุนของบรรษัท
ต่างชาติและบรรษัทในประเทศ รวมถึงประกอบการจัดท�ำนโยบายด้านสวัสดิการ
แรงงานและค่าจ้างของพนักงานในบริษทั นอกจากนี้ เครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้า
ยังเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ส�ำหรับภาคการก่อสร้างเป็นเครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้าในการรักษาผลประโยชน์
ของภาครัฐ เพือ่ สร้างความเป็นธรรมให้แก่ภาครัฐและเอกชน
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Special Report

โดย : นายสมเดช อุดมชัย กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

การพัฒนาปรับปรุงดัชนีราคาผูบ
้ ริโภค ปีฐาน 2558
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปัจจุบนั “ก้าวสูป่ ระเทศไทย 4.0” ท�ำให้ประชากรประเทศไทยทีม่ มี ากกว่า 65 ล้านคน หรือ 21 ล้านครัวเรือน
ได้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคให้ทนั ต่อความก้าวล�ำ้ ในเทคโนโลยีทที่ นั สมัย มีผลต่อการอุปโภคบริโภค ด้านการครองชีพ ด้านราคาสินค้าและบริการ
ส่งผลต่อทิศทางเงินเฟ้อของประเทศในปัจจุบนั กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ท�ำดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเผยแพร่เป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ สะท้อนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคด้านราคาสินค้าค่าใช้จา่ ยในการครองชีพทัง้ ประเทศ
จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภคส�ำหรับวัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศให้มีความทันสมัย ถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล โดยมีการพัฒนาปรับปรุงน�้ำหนักและเปลี่ยนปีฐานการค�ำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกๆ 4 ปี

ในปี 2560 ได้ดำ� เนินการปรับปรุงน�ำ้ หนักและเปลี่ยนปีฐานการค�ำนวณ
เงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึง่ เป็นการพัฒนาปรับปรุงครัง้ ที่ 10 นับตัง้ แต่
ครัง้ แรก ปี 2519 เริม่ ใช้ผลการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดท�ำโครงสร้างน�้ำหนักค่าใช้จ่าย
และรายการสินค้าในการค�ำนวณเพือ่ ให้ดชั นีมคี วามทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบ
การบริโภค และเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึง่ ประเทศส่วนใหญ่มกี ารปรับฐาน
การค�ำนวณเงินเฟ้อเป็นประจ�ำทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการพั ฒ นาการจั ด ท� ำ ดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค้ า ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี าร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ และ
หน่วยงานทีน่ ำ� ข้อมูลดัชนีราคาผูบ้ ริโภคไปใช้ประโยชน์
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ดำ� เนินการปรับปรุงน�ำ้ หนัก
และเปลีย่ นปีฐานการค�ำนวณดัชนีราคาผูบ้ ริโภคชุดใหม่และจะเริม่ ใช้ ปีฐาน 2558
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 โดยเริ่ม
เผยแพร่ ใ นวั น ท� ำ การแรกของ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงน�้ำหนัก
รายการสินค้า พืน้ ทีแ่ หล่งจัดเก็บข้อมูล
และตัวอย่างสินค้าของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค
โดยศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการ
ส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน จากส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
เพือ่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถกี ารด�ำรงชีวติ ของประชาชน และรูปแบบการใช้จา่ ย
ของครัวเรือน รวมถึงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั มากทีส่ ดุ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. การปรับปรุงลักษณะของกรอบครัวเรือนดัชนีผบู้ ริโภค ปีฐาน 2558
การก�ำหนดกรอบครัวเรือนดัชนี คือ การก�ำหนดครัวเรือนตัวอย่างทีส่ ามารถ
เป็นตัวแทนครัวเรือนทั้งประเทศ ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าในการครองชีพ
ได้อย่างแท้จริง โดยการก�ำหนดทีต่ งั้ ของครัวเรือน ก�ำหนดขนาดของครัวเรือน และ
ก�ำหนดกรอบรายได้ของครัวเรือนซึง่ เป็นทีม่ าของค่าใช้จา่ ยของครัวเรือน โดยค�ำนึง
ถึงความครอบคลุม (Coverage) และความกลมกลืนของรูปแบบในการบริโภค
(Homogeneity) ทีส่ ะท้อนพฤติกรรมการใช้จา่ ยในการครองชีพของผูบ้ ริโภคได้ดี
ยิ่งขึ้น และค�ำนึงถึงค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำและเส้นความยากจนมาพิจารณาร่วม
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการจัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดังนี้
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ผลการศึกษาจากการส�ำรวจด้านรายได้ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ทัง้ ประเทศ
ปี 2558 ครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ 26,915 บาทต่อเดือน สูงขึน้ จากปี 2554 ร้อยละ
15.83 ทีม่ รี ายได้ 23,236 บาทต่อเดือน ท�ำให้ตอ้ งพิจารณาศึกษาปรับกรอบรายได้
ประจ�ำของครัวเรือนดัชนีปฐี าน 2558 ให้อยูร่ ะหว่าง 12,000 – 62,000 บาท/เดือน
เพือ่ สะท้อนการใช้จา่ ยทีเ่ ป็นปัจจุบนั
ลักษณะของครัวเรือนดัชนีผบ
ู้ ริโภคทัว่ ไป
ปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558

2. การคัดเลือกครัวเรือนดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไป ปีฐาน 2558
การคัดเลือกครัวเรือนดัชนี เป็นขัน้ ตอนหลังจากได้กรอบครัวเรือนดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภคปีฐาน 2558 เรียบร้อยแล้ว จะด�ำเนินการคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่างตามกรอบ
ทีก่ ำ� หนด และภายใต้ครัวเรือนตัวอย่างจะได้ขอ้ มูลค่าใช้จา่ ยในการอุปโภคบริโภค
ของครัวเรือนตัวอย่างนัน้ เพือ่ น�ำมาปรับปรุงน�ำ้ หนักดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทีส่ ะท้อน
การใช้จา่ ยในการครองชีพของครัวเรือนในประเทศไทย ซึง่ สามารถจ�ำแนกข้อมูล
ในแต่ละภูมภิ าคได้ดงั นี้
ตารางเปรียบเทียบครัวเรือนดัชนีราคาผูบ
้ ริโภคทัว่ ไป
ปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558

หมายเหตุ
* กรอบครัวเรือนดัชนี ปีฐาน 2554
** กรอบครัวเรือนดัชนี ปีฐาน 2558
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3. การปรับปรุงน�ำ้ หนัก (Weight) และรายการสินค้า ปีฐาน 2558
การปรับปรุงน�ำ้ หนักและรายการสินค้า เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญในการจัดท�ำดัชนี
ราคาผูบ้ ริโภค การก�ำหนดรายการสินค้า และบริการทีเ่ ป็นตัวแทนส�ำหรับการค�ำนวณ
ดัชนี ซึง่ มีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าใช้จา่ ยเพือ่ ก�ำหนดน�ำ้ หนักค่าใช้จา่ ยให้กบั
แต่ละรายการสินค้าตัวแทนทีค่ รัวเรือนอุปโภคบริโภค ทีอ่ ยูใ่ นตะกร้าสินค้าทีน่ ำ� มา
ค�ำนวณดัชนีให้ใกล้เคียงกับรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนดัชนี
ในปัจจุบนั มากทีส่ ดุ โดยจะแสดงถึงความส�ำคัญเปรียบเทียบของการเปลีย่ นแปลง
ของราคาสินค้านัน้ ๆ ในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ส�ำหรับครัวเรือนดัชนี ในปีฐาน 2558 มีการก�ำหนดรายได้ตงั้ แต่ 12,000 62,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน เพือ่ ให้ได้รปู แบบการใช้จา่ ยในการบริโภคที่
ใกล้เคียงกันของครัวเรือน โดยการปรับปรุงน�ำ้ หนักตามหลักเกณฑ์ของการจัดท�ำดัชนี
ทีเ่ ป็นสากล และได้สดั ส่วนการค�ำนวณตามโครงสร้างดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ดังนี้
แผนภูมเิ ปรียบเทียบสัดส่วนน�ำ้ หนักค่าใช้จา่ ยดัชนีราคา
ผูบ
้ ริโภคทัว่ ไป ปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558 (ร้อยละ)

		
จากข้อมูลแผนภูมสิ ดั ส่วนน�ำ้ หนักค่าใช้จา่ ยดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไป ปีฐาน
2554 และปีฐาน 2558 พบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มแี อลกอฮอล์ ปีฐาน 2558 เพิม่ ขึน้ 2.65 จากปีฐาน 2554 เป็นการเพิม่ ขึน้
ของสินค้าส�ำคัญ เช่น เนื้อสุกร ปลา สัตว์น�้ำ ผักสด ผลไม้ กับข้าวส�ำเร็จรูป
อาหารเช้า และข้าวราดแกง เป็นต้น
ขณะทีส่ ดั ส่วนค่าใช้จา่ ยหมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ปีฐาน 2558
ลดลง 2.65 จากปีฐาน 2554 เป็นการลดลงของสินค้าค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าเช่าบ้าน การสือ่ สาร และค่ารักษาพยาบาล เป็นส�ำคัญ
4. การปรับปรุงและก�ำหนดรายการสินค้าในดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ปีฐาน 2558
ผลการจัดท�ำน�ำ้ หนักค่าใช้จา่ ยและก�ำหนดรายการสินค้าทีใ่ ช้คำ� นวณดัชนี
ราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไป ปีฐาน 2558 มีทงั้ หมด 422 รายการ ลดลงจากปีฐาน 2554
ซึง่ มี 450 รายการ คิดเป็นรายการทีป่ รับเพิม่ ขึน้ ตามโครงสร้างใหม่ 23 รายการ
และเป็นรายการทีต่ ดั ออกจากโครงสร้างปีฐานเดิม 51 รายการ สรุปรายการทีล่ ดลง
ทัง้ สิน้ 28 รายการ จ�ำนวนรายการทีล่ ดลงจะมีการกระจายน�ำ้ หนักให้กบั รายการ
สินค้าใหม่ทสี่ ะท้อนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในปัจจุบนั อย่างแท้จริง

ผูบ้ ริโภคของแต่ละประเทศมีมาตรฐานสากลเดียวกัน และสามารถใช้เปรียบเทียบ
หมวดสินค้าต่างๆ ของแต่ละประเทศได้ชดั เจน โดยจัดหมวดหมูต่ ามโครงสร้าง
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้
1) หมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์
2) หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า
3) หมวดเคหสถาน
4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
5) หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สาร
6) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา
7) หมวดยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์
6. พืน้ ทีแ่ ละแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าและบริการ
ข้ อ มู ล ราคาสิ น ค้ า และบริ ก าร ที่ มี ก ารจั ด เก็ บ ในแต่ ล ะภู มิ ภ าคของ
ประเทศไทย มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการค�ำนวณดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ปีฐาน 2558
ดังนั้น พื้นที่และแหล่งจัดเก็บราคาสินค้าที่ดีต้องสะท้อนราคาสินค้าและ
บริการที่ครัวเรือนดัชนีใช้จ่ายได้อย่างครอบคลุมพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค
โดยด�ำเนินการจัดเก็บข้อมูลในอ�ำเภอเมืองของจังหวัดตัวแทน 43 จังหวัด ดังนี้
ส่วนกลาง 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ
ปทุมธานี)
ภาคกลาง 11 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บรุ ี ชลบุรี จันทบุรี
ระยอง ปราจีนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ และเพชรบุรี
ภาคเหนือ 9 จังหวัด นครสวรรค์ ตาก แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และน่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น สุรนิ ทร์
อุบลราชธานี หนองคาย อุดรธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และนครพนม
ภาคใต้ 9 จังหวัด นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง
สงขลา ตรัง ยะลา และนราธิวาส
ผลจากการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้มมี ติเห็นชอบ
โดยให้เริม่ ค�ำนวณตัง้ แต่เดือนมกราคม 2560 และเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
เป็นต้นไป เพือ่ ให้ได้เครือ่ งชีว้ ดั สะท้อนภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นปัจจุบนั ส�ำหรับประกอบ
การก�ำหนดทิศทางและบริหารด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย�ำ และมีการเตือนภัยทางการค้า เพือ่ สนับสนุนการออกแบบนโยบาย
และยุทธศาสตร์ พร้อมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้า
ของประเทศ และการวางแผนก�ำหนดนโยบายของภาคเอกชนได้อย่างมีทศิ ทาง
บรรลุผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้

5. หมวดสินค้าและบริการดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไป ปีฐาน 2558
รายการสินค้าต่างๆ ได้ปรับปรุงตามโครงสร้างการจ�ำแนกรายการสินค้า
และบริการตามวัตถุประสงค์ (Classification Of Individual Consumption
to Purpose : COICOP) ซึ่งก�ำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ ให้ประเทศ
สมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำ
โครงสร้างดัชนีราคาผูบ้ ริโภคในประเทศของตน และเพือ่ ให้การจัดท�ำดัชนีราคา
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Special Report

โดย : นางสาวกัลยา คงหนู กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

การพัฒนาปรับปรุง
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง

ปีฐาน 2553

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง และมีเม็ดเงินหมุนเวียนหลายแสนล้านบาท
ต่อปี ท�ำให้รฐั บาลพยายามผลักดันและส่งเสริมให้มกี าร
เติบโตอย่างยัง่ ยืน มีองค์กรหลายองค์กรทีร่ วบรวมข้อมูล
และจัดท�ำเครือ่ งชีว้ ดั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้าง
ได้แก่ ดัชนีอสังหาริมทรัพย์ สถิติปริมาณการผลิต
และจ�ำหน่ายวัสดุกอ่ สร้างต่างๆ ซึง่ ล้วนมีความส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ตอ่ ภาครัฐและเอกชน ในการน�ำไปใช้
วิเคราะห์ทศิ ทางเศรษฐกิจเพือ่ วางแผนก�ำหนดนโยบาย
ต่างๆ
กองสารสนเทศและดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค้ า
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เล็งเห็น
ความส�ำคัญของการจัดท�ำเครือ่ งชีว้ ดั ภาคการก่อสร้าง
จึ ง ได้ จั ด ท� ำ และเผยแพร่ ดั ช นี ร าคาวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง
เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง
โดยเฉลี่ย และเป็นเครื่องชี้วัดทิศทางเศรษฐกิจภาค
การก่อสร้างทีภ่ าครัฐและภาคเอกชนสามารถน�ำไปใช้
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ในการจัดท�ำดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างได้มกี ารพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลให้มคี วามทันสมัยอยูเ่ สมอ โดยจะมีการ
ส�ำรวจปรับปรุงลักษณะจ�ำเพาะสินค้า (Specifications)
และแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาวัสดุกอ่ สร้างเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับรูปแบบ
การใช้วัสดุก่อสร้างใหม่ๆ เพื่อสะท้อนสถานการณ์
การก่อสร้างที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด นอกจากนี้จะมี
การปรับปรุงน�้ำหนัก (Weight) และปีฐาน โดยใช้
ข้ อ มู ล จากตารางปั จ จั ย การผลิ ต และผลผลิ ต ของ
ประเทศไทย (Input – Output Table of Thailand
: I/O Table) ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ล่าสุดเป็นข้อมูลปี 2553)
ซึง่ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้ดำ� เนินการ
ปรับปรุงมาแล้ว 5 ครัง้ ตัง้ แต่เริม่ จัดท�ำ ดังนี้
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1. ระยะเริม่ ต้น ปี 2525 – 2532 (ปี 2519 = 100)
2. การพัฒนาปรับปรุงครัง้ ที่ 1 (ปี 2533 – 2542 ปีฐาน 2528 = 100)
3. การพัฒนาปรับปรุงครัง้ ที่ 2 (ปี 2543 – 2547 ปีฐาน 2538 = 100)
4. การพัฒนาปรับปรุงครัง้ ที่ 3 (ปี 2548 – 2554 ปีฐาน 2543 = 100)
5. การพัฒนาปรับปรุงครัง้ ที่ 4 (ปี 2555 – 2559 ปีฐาน 2548 = 100)
6. การพัฒนาปรับปรุงครัง้ ที่ 5 (ปี 2560 – ปัจจุบนั ปีฐาน 2553 = 100)
การพัฒนาปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง
1. การปรับน�ำ้ หนักและปีฐาน
การปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในปี 2560 เป็นการปรับปรุงน�้ำหนักและปีฐานครั้งที่ 5
จากปีฐาน 2548 เป็นปีฐาน 2553 โดยใช้ขอ้ มูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย
ปี 2553 ซึง่ เป็นปีลา่ สุด ทางด้าน Input ซึง่ เป็นด้านโครงสร้างการผลิตเกีย่ วกับการก่อสร้างทัง้ หมด
7 สาขา (สาขาที่ 138 - 144) มาเป็นตัวคลุมในการจัดท�ำน�ำ้ หนักในระดับหมวดดัชนี 9 หมวด และ
จัดจ้างทีป่ รึกษาจากสถาบันวิจยั และให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�ำเนินการถอดแบบ
โครงการก่อสร้างต่างๆ จ�ำนวน 63 โครงการ ครอบคลุมงานอาคาร งานดิน งานทาง งานชลประทาน
และงานระบบสาธารณูปโภค ทัง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพือ่ ให้ได้รายการวัสดุกอ่ สร้าง
และสัดส่วนมูลค่าการใช้วัสดุในการก่อสร้างปี 2553 ส�ำหรับน�ำมาก�ำหนดกรอบรายการดัชนีตาม
โครงสร้างดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง 9 หมวด ดังนี้
เปรียบเทียบมูลค่าการใช้วส
ั ดุกอ
่ สร้างปีฐาน 2553 กับปี 2548

หน่วย : ล้านบาท
ร้อยละ
การเปลีย่ นแปลง
ปี 2548
การเปลีย่ นแปลง
สัดส่วน
มูลค่า
สัดส่วน
มูลค่า
(เพิม่ /ลด)

ปี 2553
มูลค่า
สัดส่วน
รวมทุกรายการ
705,743.55 100.00 505,014.60 100.00
1. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
41,102.48
5.82 30,641.11
6.07
2. ซีเมนต์
89,682.23 12.71 63,838.37 12.64
3. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
107,307.75 15.20 70,815.70 14.02
4. เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 177,623.19 25.17 139,467.93 27.62
5. กระเบือ้ ง
49,100.19
6.96 37,019.22
7.33
6. วัสดุฉาบผิว
25,299.72
3.58 14,728.79
2.92
7. สุขภัณฑ์
14,824.33
2.10 9,785.69
1.94
8. อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 90,798.66 12.87 65,949.06 13.06
9. วัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ
110,005.00 15.59 72,768.72 14.41
หมวด

39.75
34.14
40.48
51.53
27.36
32.63
71.77
51.49
37.68
51.17

0.00
-0.25
0.07
1.18
-2.45
-0.37
0.66
0.16
-0.19
1.18
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จากการเปรียบเทียบมูลค่าการใช้วัสดุก่อสร้างในการก่อสร้างตาม
โครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2553 กับปี 2548 จะเห็นได้ว่า
เพิม่ ขึน้ ทุกหมวด ขณะทีเ่ มือ่ เปรียบเทียบสัดส่วนความส�ำคัญของหมวดต่างๆ
จะมีทงั้ หมวดทีม่ คี วามส�ำคัญเพิม่ ขึน้ และลดลง โดยมีสดั ส่วนดังนี้
สัดส่วนความส�ำคัญเพิม่ ขึน้
หมวดซีเมนต์ เพิม่ ขึน้ 0.07
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิม่ ขึน้ 1.18
หมวดวัสดุฉาบผิว เพิม่ ขึน้ 0.66
หมวดสุขภัณฑ์ เพิม่ ขึน้ 0.16
หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ 1.18

สัดส่วนความส�ำคัญลดลง
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ลดลง 0.25
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลง 2.45
หมวดกระเบือ้ ง ลดลง 0.3
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลง 0.19		

2. การพัฒนาปรับปรุงรายการสินค้า
การพัฒนาปรับปรุงรายการสินค้าตามโครงสร้างดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง
ปีฐาน 2548 มีการเพิ่ม/ลด และปรับเปลี่ยนรายการจาก 131 รายการ
ในปีฐาน 2548 เป็น 134 รายการ ซึง่ แยกตามโครงสร้างดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง
9 หมวด ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ดัชนีรวม
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
หมวดซีเมนต์
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
หมวดกระเบือ้ ง
หมวดวัสดุฉาบผิว
หมวดสุขภัณฑ์
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ

134
11
4
14
25
10
11
13
28
18

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

โดยรายการสินค้าทีใ่ ช้คำ� นวณดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างปีฐาน 2553 จ�ำนวน
134 รายการ เป็นรายการทีเ่ พิม่ ขึน้ 22 รายการ และเป็นรายการทีต่ ดั ออก
19 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้
รายการเพิม่ 22 รายการ		 รายการตัดออก 19 รายการ
1. บ่อพักคอนกรีตส�ำเร็จรูป
1. ไม้ปาร์เก้
2. ผนังคอนกรีตส�ำเร็จรูป
2. บัวเชิงผนัง
3. ชีทไพล์คอนกรีต
3. ปูนขาว
4. ขอบคันคอนกรีต
4. คอนกรีตบล๊อกก่อผนัง
5. ท่อเหล็กร้อยสายไฟ
5. ลวดเชือ่ มไฟฟ้า
6. ชีทไพล์เหล็ก
6. แบบเหล็ก
7. ข้อต่อเหล็ก
7. กระเบือ้ งซีเมนต์ใยหิน
8. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
8. บัวเชิงผนังยางสีดำ�
9. เมทัลชีท
9. แชลแลค
10. กระเบือ้ งหินขัดปูพนื้
10. น�ำ้ ยารักษาเนือ้ ไม้
11. สายฉีดช�ำระ
11. โถส้วมราดน�ำ้
12. สายน�ำ้ ดี
12. อ่างอาบน�ำ้ เซรามิก
13. ราวแขวนผ้าติดผนัง
13. ถังบ�ำบัดน�ำ้ เสียระบายอัดอากาศ
14. ทีใ่ ส่กระดาษช�ำระ
14. เครือ่ งสูบน�ำ้
15. หลอด LED
15. ข้องอท่อน�ำ้ ทิง้
16. โคมดาวน์ไลท์
16. ข้อต่อท่อน�ำ้ ทิง้
17. ท่อ PB
17. สามทางท่อน�ำ้ ทิง้
18. ท่อ PE
18. อิฐกลวง
19. ประตูนำ	�้
19. อิฐทนไฟ
20. มาตรวัดน�ำ้
21. ตะแกรงกรองผง
22. ฉนวนกันความร้อน

รายการวัสดุก่อสร้างที่น�ำมาใช้ในการค�ำนวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เป็นรายการทีม่ คี วามส�ำคัญเพิม่ ขึน้ ตามการถอดแบบการก่อสร้าง ปี 2553
ซึง่ เป็นปีฐาน จ�ำนวน 63 โครงการ ซึง่ มีรายการทีม่ มี ลู ค่าการก่อสร้างมาก
ส�ำหรับรายการวัสดุกอ่ สร้างทีต่ ดั ออก เนือ่ งจากมีการน�ำไปใช้นอ้ ยและ
มูลค่าการใช้ในการก่อสร้างลดลง แต่ได้มกี ารน�ำมูลค่าของรายการไปรวมหรือ
กระจายให้กบั รายการอืน่ ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามหมวดหมูน่ นั้ ๆ
3. การจัดเก็บข้อมูลราคา
จัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้างที่จ�ำหน่าย ณ หน้าโรงงาน หรือร้านค้า
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างเป็นราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และค่าขนส่ง จากแหล่งจัดเก็บในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด คือ
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เนื่องจากตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้าง
ที่ส�ำคัญของประเทศไทยมีผู้ประกอบการรายใหญ่น้อยและมีส�ำนักงานใหญ่
อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แม้ว่าโรงงานผลิตจะอยู่ในภูมิภาค
แต่การก�ำหนดราคาจะบริหารจัดการท�ำโดยส�ำนักงานใหญ่ ดังนัน้ การจัดเก็บราคา
จ�ำหน่าย ณ หน้าโรงงานหรือร้านค้าส่งซึง่ เป็นตัวแทนรายใหญ่เพือ่ จัดท�ำดัชนี
ราคาวัสดุกอ่ สร้าง สามารถสะท้อนภาคการก่อสร้างในระบบเศรษฐกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. การเผยแพร่
การพัฒนาและปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างปีฐาน 2553 เท่ากับ 100
ได้เริ่มค�ำนวณดัชนีตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 และเผยแพร่ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูส้ นใจทัว่ ไป
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
www.price.moc.go.th
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โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ ประเทศมีสัญญาณการขยายตัวในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ผลจากรายได้เกษตรกร
ทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ งจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งของรัฐบาล เช่นเดียวกันกับอุปสงค์จากต่างประเทศทัง้ การส่งออกสินค้าและ
บริการการท่องเทีย่ วทีก่ ลับมาขยายตัวเป็นบวก และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนือ่ ง เศรษฐกิจด้านอุปทาน การผลิตทัง้ ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ยังคงขยายตัว โดยสรุปภาพรวมเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยทัง้ ภายในและต่างประเทศยังอยูใ่ นเกณฑ์ดสี ะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อขยายตัว ในทิศทาง
เดียวกันกับ GDP อัตราการว่างงาน และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับต�่ำ ขณะที่ทุนส�ำรองระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง
สะท้อนถึงความมัน่ คงและความสามารถในการรองรับความเสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดี

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI)

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ

อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559
สูงขึน้ ร้อยละ 1.44 จากราคาน�ำ้ มันดิบทีป่ รับตัวขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและการปรับขึน้
ของก๊าซหุงต้ม รวมทัง้ ราคาอาหารสด เช่น ไก่สดและผลไม้ เนือ่ งจากการส่งออก
ของไทยในกลุม่ อาหารดังกล่าวมีทศิ ทางดีขนึ้ ส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้อขยายตัว
แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีเสถียรภาพ ระดับราคาสินค้าและบริการ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 สูงขึ้นจากเดือนมกราคม 2560 ที่อัตราร้อยละ 0.04
ผลจากน�้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม อาหารส�ำเร็จรูป ปลาและสัตว์น�้ำ
โดยมีภาวะความเคลือ่ นไหวของราคาสินค้าเทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา ดังนี้
› น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ราคาสูงขึน้ ร้อยละ 1.11 โดยเป็นการสูงขึน้ ของราคา
น�ำ้ มันขายปลีกในประเทศทุกประเภท
› ก๊าซหุงต้ม ราคาสูงขึน้ ร้อยละ 2.24 จากมติปรับขึน้ ของคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 67 สตางค์ตอ่ กิโลกรัม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
› อาหารส�ำเร็จรูป ราคาสูงขึน้ ร้อยละ 0.11 เช่น กับข้าวส�ำเร็จรูป อาหารเช้า
และบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป เป็นต้น
› ปลาและสัตว์นำ�้ ราคาสูงขึน้ ร้อยละ 0.43 สัตว์นำ�้ ทะเลทีม่ รี าคาสูงขึน้
จากมรสุม เช่น ปลาลัง กุง้ ขาว หอยลาย หอยแมลงภู่ รวมทัง้ ปลาน�ำ้ จืดบางชนิด
ปลาดุก และปลานิล เป็นต้น
› ผักและผลไม้ ราคาลดลงร้อยละ 1.66 เนือ่ งจากสภาพอากาศเอือ้ อ�ำนวย
ต่อผลผลิต เช่น ผักชี มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว พริกสด รวมทัง้ ส้มเขียวหวาน
และมะม่วง เป็นต้น
› ไข่ไก่และเนื้อสุกร ราคาลดลงร้อยละ 0.99 และ 0.29 ตามล�ำดับ
ต่อเนือ่ งจากเดือนก่อนหน้า เนือ่ งจากอุปทานส่วนเกินทีย่ งั คงมีอยูม่ าก
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ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI)

ดัชนีราคาผูผ้ ลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ปี 2553 = 100)
เท่ากับ 103.7 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 3.9 สาเหตุจากการสูงขึน้ ของดัชนีราคาสินค้าหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ 7.5
จากกลุม่ สินค้าผลผลิตการเกษตร และปลาและสัตว์น�้ำ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึน้ ร้อยละ 5.0 จากกลุม่ สินค้าลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
แร่โลหะและแร่อื่นๆ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.5 จากกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เคมีภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เคมี เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กและสินค้าอุตสาหกรรมอืน่ ๆ

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า (XPI-MPI)
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง (CMI)

ดัชนีราคาส่งออก เดือนมกราคม 2560 เทียบกับเดือนมกราคม 2559
สูงขึ้นร้อยละ 3.7 เป็นการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทุกหมวดสินค้า ได้แก่
หมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม และ
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เนือ่ งจากความต้องการของตลาดยังมีอย่าง
ต่อเนือ่ ง ขณะทีป่ ริมาณผลผลิตมีจำ� กัด
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนมกราคม 2560 เทียบกับเดือนมกราคม 2559
ปรับสูงขึน้ ร้อยละ 8.3 เป็นการปรับสูงขึน้ ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ สินค้าเชือ้ เพลิง
สินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป สินค้าทุน ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
และสินค้าอุปโภคบริโภค ทัง้ นี้ ราคาสินค้าน�ำเข้าส�ำคัญทีป่ รับสูงขึน้ อาทิ
น�ำ้ มันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เนือ่ งจากปัญหาอุปทานส่วนเกิน
ในตลาดโลกปรับตัวดีขนึ้

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับ 104.5
เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สูงขึน้ ร้อยละ 2.1 สาเหตุสำ� คัญจาก
การสูงขึ้นของดัชนีราคาสินค้าหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึน้ ร้อยละ 14.1 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึน้ ร้อยละ 2.0
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 2.0 และหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึน้ ร้อยละ 0.4
หมวดที่มีผลกระทบให้ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก (ผลกระทบ 2.9) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
(ผลกระทบ 0.3) หมวดวัสดุฉาบผิว (ผลกระทบ 0.1)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

การค้าระหว่างประเทศของไทย

มกราคม 60

: มกราคม 2560

การส่งออก

เดือนมกราคม 2560 มีมลู ค่า 17,099 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 8.8 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมขยายตัวร้อยละ 9.7 และร้อยละ 4.7
ตามล�ำดับ โดย ยางพารา (+62.5%) และผัก ผลไม้สดแช่แข็ง (+48.8%)
ในขณะที่ น�้ำตาล (-26.3%) ข้าว (-20.2%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
(-11.1%) สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมขยายตัวร้อยละ 7.6
โดย ยานพาหนะและส่วนประกอบ (+1.5%) เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ (+30.1) อัญมณีและเครื่องประดับ (+49.4%)
เม็ดพลาสติก (+17.4%) และแผงวงจรไฟฟ้า (+8.6%) ตลาดส่งออก
ส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (+30.8%) สหรัฐอเมริกา (+9.5%)
ญี่ปุ่น (+6.4%) ฮ่องกง (-3.8%) สิงคโปร์ (+49.8%)
ภาพรวมการส่ ง ออกมกราคม-ธั น วาคม ปี 2559 มีมูลค่า
215,327 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 0.45 โดย สินค้าเกษตร/
อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 3.0 โดย ยางพารา (-12.1%)
ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-16.2%) ข้าว (-4.6%) น�้ำตาล (-13.9%)
ในขณะที่ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (+11.1%) อาหารทะเล
แช่แข็งและแปรรูป (+2.9%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวม
ขยายตัวร้อยละ 2.0 โดย รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+2.7%) อัญมณีและ
เครื่องประดับ (+29.6%) ในขณะที่เม็ดพลาสติก (-6.7%) คอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ (-5.0%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก
ได้ แ ก่ สหรั ฐ อเมริ ก า (+1.8%) จี น (+0.3%) ญี่ ปุ ่ น (+2.5%)
ฮ่องกง (-3.1%) ออสเตรเลีย (+5.5%)

มูลค่าล้านเหรียญ

(%YoY)

มูลค่าล้านเหรียญ

(%YoY)

ส่งออก

17,099

8.8

215,327

0.5

น�ำเข้า

16,273

5.2

194,668

-3.94

ดุลการค้า

ดุลการค้า

เดือนมกราคม 2560 เกินดุลการค้ามูลค่า 826 ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดั ช นี ร าคาสิ น ค้ า ส่ ง ออกเดื อ นมกราคม 2560 อยู ่ ที่ 95.5
(ปี2555=100) สูงขึน้ ร้อยละ 3.7 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา
จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 5.7
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 และหมวดสินค้าแร่และ
เชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 38.9 ราคาสินค้าน�ำเข้า ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้า
เดือนมกราคม 2560 อยู่ที่ 86.4 (ปี 2555=100) ขยายตัวร้อยละ 8.3
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของดัชนี
ราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.7 สินค้าวัตถุดิบ
และกึง่ ส�ำเร็จรูปเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.0 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8
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20,659

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 60
สินค้า

มูลค่า
Δ
สัดส่วน ประเทศ มูลค่า
Δ สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

ยานพาหนะ และ
ส่วนประกอบ

2,442

1.5

14.3

จีน

2,149

30.8

12.6

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

1,858

30.1

10.9

สหรัฐ
อเมริกา

1,931

9.5

11.3

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

1,061

49.4

6.2

ญี่ปุ่น

1,597

6.4

9.3

เม็ดพลาสติก

675

17.4

3.9

ฮ่องกง

803

-3.8

4.7

แผงวงจรไฟฟ้า

601

8.6

3.5

สิงคโปร์

751

49.8

4.4

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การน�ำเข้า

เดื อ นมกราคม 2560 มี มู ล ค่ า 16,273 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
ขยายตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ม.ค.-ธ.ค. 2559

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ย. 59

ธ.ค. 59

ม.ค. 60

ม.ค.60

ม.ค. - ธ.ค. 59

ส่งออก

0.8

0.5

0.4

3.7

-0.1

น�ำเข้า

-0.8

0.6

1.3

8.3

-2.7

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น
และราคาสินค้าเกษตร : กุมภาพันธ์ 2560
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,465.22 บาท ปรับตัว
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.04 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวเพิม่ ขึน้
เนื่องจากแรงซื้อทองค�ำในฐานะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นหลังจาก
การอ่ อ นแรงของตลาดหุ ้ น อั น เป็ น ผลจากสถานการณ์ ค วามตึ ง เครี ย ด
ด้านการเมืองในต่างประเทศ ทั้งนโยบายกีดกันพลเมือง 7 ชาติมุสลิมไม่ให้
เดิ น ทางเข้ า สหรั ฐ ฯ และความกั ง วลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และผู้น�ำคนอื่นๆ ของโลก นอกจากนี้ ทองค�ำยังคง
ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ราคาน�ำ้ มัน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 53.43 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้า
ซึ่งอยู่ที่ 52.64 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากได้รับแรงหนุนจาก
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทีอ่ อ่ นค่าลง รวมถึงได้รบั ปัจจัยบวกจากการปรับลดก�ำลัง
การผลิตน�้ำมันดิบลงของประเทศในและนอกกลุ่มโอเปก นอกจากนี้ โอเปก
อาจพิ จ ารณายื ด เวลาการลดก� ำ ลั ง การผลิ ต ให้ ย าวนานกว่ า ครึ่ ง ปี ห รื อ
อาจพิจารณาลดก�ำลังการผลิตเพิ่มเติม

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

อัตราแลกเปลีย
่ น

ค่าเงินบาทเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 35.02 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
แข็งค่าจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการเมืองในต่างประเทศ
ทั้งนโยบายกีดกันพลเมือง 7 ชาติมุสลิมไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี
นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลต่อการค้าหลังทรัมป์ไม่มีท่าทางกีดกันการค้า
การลงทุนจากประเทศในภูมิภาคเอเซีย

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

สินค้าเกษตร

ราคาสินค้ารายเดือน
สินค้า

เดือน

ม.ค.60

ก.พ.60

ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
1,191.00 1,153.42
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,104.00 2,065.00
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)
91.80
96.17
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
79.67
83.53
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/
1,192.62 1,234.36
Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
20,056.00 20,465.22
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
52.64
53.43
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
35.43
35.02
ที่มา : CEIC

%∆(MOM)

ม.ค.-ก.พ.
59

ม.ค.-ก.พ.
60

%∆(YOY)

-3.16
-1.85

1,208.50
2,346.00

1,172.21
2,084.50

-3.00
-11.15

4.76
4.85

44.83
39.18

93.99
81.60

109.64
108.25

3.50

1,148.26

1,213.49

5.68

2.04

19,470.46

20,260.61

4.06

1.50

30.99

53.03

71.15

-1.17

35.89

35.22

-1.85

ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลี่ย
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรับตัวลดลง
จากเดือนมกราคม 2560 จากราคา 1,191.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น
1,153.42 บาท/100 กิโลกรัม และ 2,104.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น
2,065.00 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากปริมาณความต้องการข้าวลดลง ประกอบกับ
ผลผลิตข้าวโลกมีปริมาณมากขึ้น โดยอาจมีผลกระทบต่อราคาข้าวนาปรัง
รอบใหม่ทกี่ ำ� ลังออกสูต่ ลาด อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวไทยยังมีสญ
ั ญาณดี
โดยจีนได้ตกลงราคาน�ำเข้าข้าวล็อตที่ 2 จากไทยอีก 100,000 ตัน จากปริมาณ
ทีท่ ำ� สัญญาซือ้ ขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทจู )ี รวม 1 ล้านตัน โดยให้ราคาสูงกว่า
ราคาตลาดปัจจุบนั และยังได้ตกลงราคาน�ำเข้าล็อต ที่ 3 อีก 100,000 ตันแล้ว
ในราคาทีเ่ ท่ากัน
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20
(ราคาเฉลีย่ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เฉลีย่ อยูท่ ี่
กิโลกรัมละ 96.17 บาท และ 83.53 บาท ตามล�ำดับ ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3
และราคายางแท่ง STR 20 เพิม่ ขึน้ จากเดือนมกราคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.76
และ 4.85 ตามล�ำดับ โดยราคายางปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ความกังวลเกีย่ วกับ
อุปทานยาง เนือ่ งจากความต้องการใช้ยางสูง แต่ปริมาณยางทีอ่ อกสูต่ ลาดน้อย
เนือ่ งจากภาวะฝนตกหนักและน�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก โดยเฉพาะภาคใต้ของไทย
และภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพืน้ ทีเ่ ริม่ ปิดกรีด เพราะอยูใ่ น
ช่วงฤดูยางผลัดใบ แต่อย่างไรก็ดี ราคายางได้รบั ปัจจัยกดดันจากราคาน�ำ้ มันดิบที่
ปรับตัวสูงขึน้ จากการปรับลดการผลิตน�ำ้ มันดิบของกลุม่ โอเปก
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Global News

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้ล้มกระดาน TPP แล้ว
ก็ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลก โดยเฉพาะ
เวี ย ดนามที่ ว าดฝั น ไว้ ว ่ า จะได้ รั บ ประโยชน์ จ าก TPP
ในการเจาะตลาดสหรัฐฯ อย่างเต็มที่ และเป็นที่จับตามองว่า
เวียดนามจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร นายเหงียน ดุก เกี๊ยน
รองเลขาธิการสภาเศรษฐกิจเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามคงต้อง
หันไปพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
เป็นการทดแทนทั้งตลาดอาเซียนเองและตลาดที่เวียดนาม
มี FTA ด้วย อาทิ เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย
ที่มีรัสเซียเป็นแกนน�ำ การยกเลิก TPP น่าจะเป็นผลดีต่อไทย
เนื่องจากนักลงทุนจะไม่ย้ายฐานจากไทยไปเวียดนาม ขณะที่
RCEP จะมีบทบาทมากขึ้นแทน TPP โดยมีจีนเป็นแกนน�ำ
ซึง่ ออสเตรเลียเองก็สนับสนุนจีนในการขึน้ มามีบทบาทเพิม่ ขึน้
ในภูมิภาค ส่วนไทยน่าจะได้ประโยชน์จากการที่ไม่ต้องเสีย
แต้มต่อให้เวียดนามในการเข้าสูต่ ลาดสหรัฐฯ และการย้ายฐาน
การผลิตจากไทยไปเวียดนามน่าจะน้อยลง และการที่ไทย
มี สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ จี น จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการเชื่ อ มการค้ า
และโลจิสติกส์จีน – อาเซียน ส่งผลให้ไทยกลายเป็น Hub
ของภูมิภาค คงจะอีกพักใหญ่ๆ กว่าเวียดนามจะตามมาทัน
หายใจรดต้นคอไทย

หันมาดูตลาดฟิลิปปินส์ที่เป็นประเทศที่ใกล้ชิดประเทศไทยมากที่สุด
ประเทศหนึ่ง ตลาดของขวัญเป็นตลาดที่น่าสนใจมาก เนื่องจากเป็น
ประเทศที่มีเทศกาลมากมายตลอดปีและแต่ละครั้งก็นิยมมอบของขวัญกัน
อย่างแพร่หลายเช่น งานวันเกิด งานแต่งงาน งานเชงเม้ง (Holy Week)
งานรับขวัญเด็กเกิดใหม่ งานฉลองจบการศึกษา งานประกวดสารพัดนางงาม
งานประกวดร้องเพลงประจ�ำซอย งานขึ้นบ้านใหม่ และที่ส�ำคัญเทศกาล
คริสต์มาสที่มีการเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ยาวนานถึง 3 เดือนเต็ม ตั้งแต่ตุลาคม
ถึ ง ธั น วาคมของทุ ก ปี ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ฉ ลองคริ ส ต์ ม าสกั น ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก
ร้านค้าห้างสรรพสินค้าจะคลาคล�่ำไปด้วยผู้คนราวกับเทศกาลสารทเดือนสิบ
ในช่วงดังกล่าวจะมีเงินสะพัดจ�ำนวนมหาศาลจากทั่วโลกจากบรรดาญาติๆ
ที่ท�ำงานต่างประเทศสู่ประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนในฟิลิปปินส์เองบริษัทต่างๆ
ก็ จ ะแจกอั่ ง เปาโบนั ส พิ เ ศษที่ เ รี ย กว่ า “เงิ น เดื อ นเดื อ นที่ 13” จึ ง เป็ น
โอกาสของสินค้าของขวัญของไทยที่จะเข้าไปเจาะตลาดในช่วงคริสต์มาส
โดยชาวฟิลปิ ปินส์นยิ มของขวัญทีด่ ดู ี ดีไซด์ทนั สมัยแต่ราคาไม่แพง ซึง่ สินค้าไทย
ตอบโจทย์ นี้ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี
สิ น ค้ า ของขวั ญ ยอดนิ ย ม
ได้แก่ เครื่องประดับ/เสื้อผ้า
(สาวฟิลปิ ปินส์ชอบแต่งตัวมาก
ชอบงานสังคมและกิจกรรม
เป็นพิเศษ) น�ำ้ หอม ของเล่นเด็ก
ช็ อ ก โ ก แ ล ต ( ส� ำ ห รั บ
วันวาเลนไทน์) เครื่องเขียน
( นั ก เ รี ย น / นั ก ศึ ก ษ า )
บัตรของขวัญ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยเป็นเครือ่ งเคียง
ทุกเทศกาลและทุกมือ้ อาหาร

The Economist Intelligence Unit (EIU) คาดการณ์รายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปีของชาวอินโดนีเซีย
จะเพิม่ ขึน้ ราวร้อยละ 90 จาก 3,460 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2556 เป็น 6,550 ดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2561 โดยแรงหนุนส�ำคัญมาจากคนชั้นกลางที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในอินโดนีเซีย
ปัจจุบันคนชั้นกลางมีแนวโน้มหันไปจับจ่ายผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์กันมาก โดยตลาดมีมูลค่าสูงถึง
4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 40 ต่อปี กลุม่ สินค้าทีน่ ยิ มซือ้ ผ่านออนไลน์ ได้แก่
• สินค้าแฟชัน่ และเครือ่ งแต่งกาย ผลการส�ำรวจพบว่า การส่งเสริมการตลาดผ่านสือ่ ออนไลน์สามารถ
ช่วยเพิ่มยอดขายได้ถึงร้อยละ 33 ต่อปี
• สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมถึง
กล้องถ่ายรูป เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในการซื้อผ่านออนไลน์และมีแนวโน้มเติบโตดี
• ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็ก น่าสนใจเพราะอัตราการเกิดสูง ประกอบกับปัญหารถติด และร้านออนไลน์
เปิด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้แม่บ้านหันไปซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น
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